Regulamin "Klubu 100"
§1 Zasady Ogólne
1. Do „Klubu 100” mogą się przyłączyć pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po
wypełnieniu deklaracji członkowskiej i wpłaceniu składki.
2. Uczestnik „Klubu 100” deklaruje się wpłacać, co miesiąc (lub częściej, jeśli członek
„Klubu 100” wyrazi taką wolę) określoną w deklaracji członkowskiej kwotę, przy czym
minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 20 zł.
3. Wpłaty dokonywane są, jako darowizny na rzecz Klubu Sportowego KS ACTIVUM
SPORTS w Maliszewie i przeznaczone na realizację celów statutowych.
4. Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie przelewem bankowym: Klub Sportowy
KS ACTIVUM SPORTS w Maliszewie, ul. Wspólna 109, 05-300 Mińsk Mazowiecki
– nr konta 47 2030 0045 1110 0000 0420 01590 wpisując w tytule przelewu:
„darowizna na cele statutowe – Klub 100 KS ACTIVUM SPORTS” oraz podając
swoje dane.
5. Zaleganie z wpłatami składek przez okres jednego roku spowoduje ustanie
członkostwa i wykreślenie z listy członków „Klubu 100”.
6. Zebrane przez „Klub 100” środki finansowe będą do dyspozycji klubu sportowego
KS ACTIVUM SPORTS na działalność statutową klubu (rozliczenia będą dostępne w
siedzibie klubu na życzenie członka „Klubu 100”)

§2 Przywileje członków „Klubu 100” KS ACTIVUM SPORTS
- Członek otrzymuje kartę lub certyfikat potwierdzający członkostwo w „Klubie 100”
KS ACTIVUM SPORTS
- Członkostwo Klubu KS ACTIVUM SPORTS
- Bezpłatne udział na wszystkie imprezy sportowe organizowane przez KS ACTIVUM
SPORTS (po wpłaceniu minimum 6 składek lub równowartości dwóch minimalnych
składek, czyli 120 zł),
- Umieszczenie informacji o nowym członku „Klubu 100” na stronie internetowej klubu
www.ksactivumsports.pl – zgodnie z życzeniem członka Klubu (np. wiadomość na
stronie głównej o nowym członku „Klubu 100”, umieszczenie imienia i nazwiska lub
nazwy firmy w specjalnie utworzonej zakładce „Klub 100” lub na stronie głównej w
zakładce „Sponsorzy”),

- Bezpłatna reklama w czasie organizowanych imprez sportowych – baner
reklamowy oraz na stronie internetowej klubu (po wpłaceniu minimum 5 minimalnych
składek lub ich równowartości, czyli 100zł),
- Możliwość uczestnictwa w zebraniach Zarządu;
- Rabaty na gadżety klubowe.
- Inne formy promocji uzgodnione indywidualnie

